
A. RITUS PEMBUKA
Lagu Pembuka
Tanda Salib (†) - Salam - Kata Pembuka - Seruan Tobat –
Tuhan Kasihanilah - Kemuliaan
Doa Pembukaan
I Marilah berdoa,

Allah  Bapa  maha  pengasih  dan  penyayang,  Engkau
membaharui  segala  perintah-Mu  dalam  perintah  cinta
kasih  kepada-Mu dan  kepada sesama.  Perkenankanlah
kami mematuhi perintah-Mu dan memperoleh kehidupan
abadi.  Demi  Yesus  Kristus,  Putera-Mu,  Tuhan  dan
pengantara kami.

U Amin.

B. LITURGI SABDA
Bacaan I
P Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan (2:12.17-20). 

“Marilah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadap
dia.”

Orang-orang jahat berkata, “Marilah kita hadang si jujur dan
kita  lihat  apakah  benar  perkataannya,  serta  kita  saksikan
bagaimana  kematiannya.  Jika  ia  sungguh-sungguh  putera
Allah, niscaya Allah mengasihi Dia serta melepaskannya dan
tangan  para  lawannya.  Mari,  kita  mencobainya  dengan
aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta
menguji  kesabaran  hatinya.  Hendaklah  kita  menjatuhkan
hukuman mali  keji  terhadapnya, sebab menurut katanya ia
pasti mendapat pertolongan.”

Demikianlah sabda Tuhan. 

U Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan - Mzm 54:3-4. 5 6. 8
R Condongkanlah  telinga-Mu  kepadaku,  bersegeralah

bebaskan daku. 

Bacaan II
P Pembacaan dari Surat Rasul Yakobus (3:16 - 4:3). 

“Buah kebenaran ditaburkan dalam damai bagi mereka
yang membawa damai.”

Saudara-saudara, di mana ada iri hati dan mementingkan diri
sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan
jahat.  Tetapi  hikmat  yang  dari  atas  adalah  pertama-tama
murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak
munafik.  Dan  buah  yang  terdiri  dari  kebenaran  ditaburkan
dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.  Dari
manakah  datangnya  sengketa  dan  pertengkaran  di  antara
kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling
berjuang  di  dalam  tubuhmu?  Kamu  mengingini  sesuatu,
tetapi  kamu  tidak  memperolehnya,  lalu  kamu  membunuh;
kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu
bertengkar  dan  kamu  berkelahi.  Kamu  tidak  memperoleh
apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga,
tetapi  kamu  tidak  menerima  apa-apa,  karena  kamu  salah
berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan
untuk memuaskan hawa nafsumu.

Demikianlah sabda Tuhan.
U Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil - 2 Tes 2:14
* Alleluya, alleluya, alleluya.

Bacaan Injil
I Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus (9:30-37)

“Putera Manusia akan diserahkan ... Barangsiapa ingin
menjadi yang terkemuka, hendaklah menjadi pelayan 

sekalian orang”
Pada suatu  hari  Yesus dan  para  murid  turun  dari  gunung
melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu dike- tahui orang;
sebab  Ia  sedang  mengajar  murid-murid-Nya.  Ia  berkata
kepada mereka, “Putera Manusia akan diserahkan ke dalam
tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan tiga
hari  sesudah  Ia  dibunuh  Ia  akan  bangkit.”  Mereka  tidak
mengerti  perkataan  itu  namun  segan  menanyakan-nya
kepada-Nya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya
di  Kafarnaum.  Ketika  Yesus  sudah  di  rumah,  Ia  bertanya
kepada  murid-murid-Nya,  “Apa  yang  kamu  perbincangkan
tadi di tengah jalan?” Tetapi mereka diam, sebab di tengah
jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di
antara  mereka.  Lalu  Yesus  duduk  dan  memanggil  kedua
belas murid itu.  Kata-Nya kepada mereka, “Jika seseorang
ingin  menjadi  yang  terdahulu,  hendaklah  ia  menjadi  yang
terakhir dari  semuanya dan pelayan dari  semuanya.” Maka
Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya
di tengah-tengah mereka, kemudian Ia memeluk anak itu dan
berkata kepada mereka, “Barangsiapa menyambut seorang
anak  seperti  ini  dalam nama-Ku,  ia  menyambut  Aku.  Dan
barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya,
tetapi Dia yang mengutus Aku.”

Demikianlah sabda Tuhan.
U Terpujilah Kristus.

Homili
Aku Percaya 
Doa Umat 
I Allah itu Bapa kita. Segala kebutuhan dan keinginan kita

diperhatikan oleh-Nya. Marilah kita ungkapkan apa yang
tersimpan dalam hati kita dan berdoa kepada-Nya:

Hari Minggu Biasa ke-25
Tahun B

Paroki Santo Isidorus Sukorejo
Minggu, 23 September 2018



P Bagi Gereja:
Ya Bapa, pupuklah semangat kerukunan di antara umat-
Mu  agar  perbedaan  pendapat  jangan  sampai
mengganggu kesatuan yang baku. Kami mohon .....

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami.
P Bagi para penanggung jawab masyarakat: 

Ya Bapa, bimbinglah para penanggung jawab masyarakat
kami agar mengutamakan semangat pelayanan daripada
semangat kekuasaan. Kami mohon .....

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami.
P Bagi  para  korban  perang,  pertikaian,  penahanan  dan

pembuangan: 
Ya Bapa, tolonglah para korban perselisihan agar mereka
dapat menemukan kembali kedamaian. Kami mohon .....

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami.
P Bagi kita bersama: 

Ya  Bapa,  semoga  kami  dapat  meneladan  Putera-Mu
dengan  lebih  berusaha  melayani  sesama  daripada
dilayani. Kami mohon .....

U Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami.
I Allah,  kami  boleh  menyapa  Engkau  Bapa  kami  dan

mengalami bahwa kehadiran-Mu di tengah kami bukanlah
kata-kata  hampa.  Maka  kabulkanlah  kini  doa-doa  kami
yang kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus,
Putera-Mu dan Tuhan kami.

U Amin.

C. LITURGI EKARISTI
Lagu Pengiring persembahan
Doa Persiapan Persembahan  
I Allah  Bapa  yang  mahamurah,  berkenanlah  menerima

persembahan  umat-Mu  ini.  Semoga  dalam  perayaan
misteri  ini  kami  dapat  menerima  apa  yang  kami  imani
sepenuhnya, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara 

kami.
U Amin.

Prefasi - Kudus - Bapa Kami - Doa Damai - Anak Domba
Komuni - Lagu Komuni
Doa Sesudah Komuni
I Marilah berdoa:

Allah Bapa, sumber daya hidup, kami telah Kausegarkan
dengan  perjamuan-Mu.  Semoga Engkau  tetap  menjaga
serta melindungi kami, sehingga kami dapat memperoleh
rahmat  penebusan  kami  sepenuhnya  dalam  perayaan
misteri ini dan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus,
Tuhan dan pengantara kami.

U Amin.

D. RITUS PENUTUP
Pengumuman - Berkat - Tanda Salib (†)
Lagu Penutup

Menghayati Ekaristi dalam Hidup
Kristus  datang  membawa  kerisauan  tetap  ke  dalam hidup
kita! Tingkah laku dunia yang didorong oleh kekuasaan dan
kenikmatan digojlok oleh-Nya. Untuk mencapai pendalaman
serta  pemurnian  penderitaan  kita  harus  menerobosnya
dengan  sabar.  Warta  yang  demikian  itu  hanya  dapat
merisaukan  dunia  kemakmuran.  Menerima  misteri  salib
dengan rendah hati, membuat kesal masyarakat yang selalu
ingin  mencapai  hasil.  Haruskah  Gereja  menghentikan
pewartaan  salib?  Haruskah  syarat-syarat  penerimaan  ke
dalam kerajaan diperlunak? Sama sekali tidak! Gereja akan
selalu  mewartakan  matiraga  kepada  dunia,  setiap  kali
mengajarkan kerendahan dan kelembutan hati.

Pengumuman Gereja

A. Bacaan Liturgi
- 24 Senin, Ams.3:27-34;Luk.8:16-18.
- 25 Selasa, Ams.21:1-6,10-13;Luk.8:19-21.
- 26 Rabu, Ams.30:5-9;Luk.9:1-6.

- 27 Kamis, Pkh.1:2-11;Luk.9:7-9.
- 28 Jumat, Pkh.3:1-11;Luk.9:19-22
- 29 Sabtu, Dan.7:9-10.13-14;Yoh.1:47-51.

B. Petugas Liturgi

C. Lain-lain
a. Pertemuan BKSN ke-3 Lingkungan Maria de Fatima, 

hari senin, tanggal 24 september 2018, pukul 19.00 
wib, di tempat Bapak Pramono Batangan.

b. Misa pelajar, hari jumat, tanggal 28 September 2018,
pukul 11.30 wib, di SMPK Argokiloso.

c. Misa tujuh bulanan Angela Dwi Wijayanti Budi Utami,
hari sabtu, tanggal 29 September 2018, pukul 19.00 
wib, di rumah Bapak Albert (Tlangu). Dimohon 
kehadiran umat Lingkungan Paulus dan Lukas.

Hari Sabtu Minggu
Tanggal 29-Sep-18 30-Sep-18

Lektor 1 Christiana Habsari
Retno 
Purwanti

Lektor 2 Sri Murtono
Yohana 
(Pageruyung)

Prodiakon 1 Y. Kadaryono Alex. PW
Prodiakon 2 Ign. Iswanto Fx. Hengky
Organis Ch. Meilania ADV
Paduan Suara OMK ADV
Putra Altar SDK 1 SMPN
Persembahan Kel. Haris Kel. Eli (Yoh)
Tata Tertib Wilayah Sidodadi Yohanes


